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De bijeenkomst is belegd om de aangeschreven onderzoeksbureaus hun voorstel voor het 

uitvoeren van een evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Woerden – Oudewater te 

laten toelichten. Van de drie partijen die uitgenodigd zijn, hebben Twijnstra Gudde en 

Common Eye een degelijke en kwalitatief goede aanbieding ingediend. Tijdens het 

offertetraject heeft BMC de vraag gesteld of het nog steeds de bedoeling was dat dezelfde 

persoon het project zou gaan uitvoeren. De commissie kon deze vraag niet plaatsen. De man 

was onbekend bij de commissie. Na de ongevraagde toelichting dat deze persoon voorzitter is 

bij het CDA en voormalig gemeentesecretaris van Woerden, heeft de commissie geantwoord 

dat onafhankelijkheid in het onderzoek een zeer hoge weging heeft. Hierna heeft BMC om 

uitstel van de inschrijfdatum gevraagd. BMC had tijd nodig om een ander team te formeren. 

De commissie heeft niet om een speciale invulling van een team gevraagd. De andere partijen 

hebben aangegeven de inschrijfdatum wel te kunnen respecteren. Er was voor de commissie 

dan ook geen reden om dit uitstel te verlenen, BMC heeft geen onderzoeksvoorstel ingediend. 

 

Vragen die de commissie in ieder geval zal stellen, zijn: 

- of degenen die het onderzoek uitvoeren politiek actief zijn of in het verleden actief zijn 

geweest;  

- hoe garanderen zij echt onafhankelijk te zijn, m.a.w. hoe wapenen zij zich tegen eventuele 

sturing vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur;  

- hoe zal er met het bestuur van Woerden worden gecommuniceerd. De commissie vindt het 

belangrijk dat de communicatie zo breed mogelijk wordt uitgedragen; 

Voor het overige wacht de commissie de presentaties van de twee bureaus af. 

Uit navraag van de heer Boreel de Mauregnault is gebleken dat de commissie, indien nodig, 

ambtelijke ondersteuning kan krijgen. 

 

Twijnstra Gudde 

Mevrouw Sharon Blair verzorgt de presentatie. Mevrouw Blair heeft ruime ervaring op het 

gebied van organisatie-inrichting in het gemeentelijke veld. Het bureau Twijnstra Gudde is 

betrokken geweest bij de BEL-combinatie, Liemers (Veluwe) en IJmond. 

Mevrouw Blair is zich bewust van de bestuurlijke gevoeligheid nu de onderzoeksopdracht 

vanuit de Raad van Oudewater is geïnitieerd. Omdat er mogelijk sprake is van twee 

onderzoeken moet vermeden worden dat die elkaar in de weg staan. Duidelijke afspraken 

moeten worden gemaakt over de vraag waarop de onderzoeken gericht zijn.   

Mevrouw Blair wil graag voorafgaand aan het feitelijke onderzoek met iedereen om tafel om 

eventuele onderstromen naar boven te krijgen gezien de verschillen van inzicht tussen de raad 

en het college. 

 

 



Het onderzoek omvat vier onderdelen:  

- terugkijken naar zoals het was 

- vooruitkijken naar zoals het moet zijn 

- documentatiestudie 

- gesprekken 

 

Op de vraag van de commissie welke middelen zij heeft om bijv. gesprekken te objectiveren 

antwoordt mevrouw Blair dat als zij signalen krijgt dat een objectief onderzoek moeilijk blijkt 

zij met de commissie in overleg zal treden. Een goede voorbereiding is essentieel, misschien 

zijn in dat geval extra gesprekken nodig.Echter, hoe het onderzoek verloopt zegt al veel over 

de samenwerking. 

 

Op de vraag van de commissie of zij kritisch staat t.o.v. samenwerkingsverbanden geeft 

mevrouw Blair aan alleen een formeel standpunt te kunnen innemen, te weten dat zij op 

voorhand hierover geen mening heeft. Wel geeft zij aan dat zij ervan overtuigd is dat op de 

lange termijn gemeentes beter kunnen functioneren bij een grotere schaal. 

Belangrijk voor een samenwerking is dat er gekeken wordt naar wat de gezamenlijke opgave 

is. Het is lastig dat er bij aanvang van de samenwerking geen 0-meting is gedaan. De 

commissie geeft aan dat er wel enkele klanttevredenheidsonderzoeken beschikbaar zijn. 

 

Op de vraag van de commissie of degenen die het onderzoek verrichten politiek actief zijn of 

zijn geweest antwoordt mevrouw Blair dat niemand van het onderzoeksteam politiek actief is 

of is geweest, maar dat alleen de managing partner van Twijnstra Gudde politiek actief is 

geweest in Amsterdam. 

 

Volgens de planning zal Twijnstra Gudde in week 36 de rapportage leveren met bruikbare 

conclusies en aanbevelingen. Wel is een voorwaarde dat zij, ondanks de vakantieperiode, de 

benodigde informatie kunnen krijgen en mensen kunnen spreken. Het onderzoek zal niet 

gestagneerd worden door vakanties bij Twijnstra Gudde. 

Als het onderzoek Twijnstra Gudde gegund wordt willen zij graag een eerste gesprek met de 

commissie en de griffier om e.e.a. in te plannen. 

Tot slot deelt de voorzitter van de commissie mevrouw Blair mee dat meer bureaus zijn 

uitgenodigd voor het maken van een onderzoeksvoorstel. Begin volgende week zal de 

beslissing vallen welk bureau gekozen wordt om het onderzoek uit te voeren. 

 

Common Eye 

Mevrouw Esther Klaster en de heer Ruben van Wendel de Joode verzorgen de presentatie. 

De heer Van Wendel de Joode is oprichter van het bureau Common Eye dat inmiddels 11 

medewerkers telt. 

De heer Van Wendel de Joode en mevrouw Klaster zullen samen het onderzoek doen. 

Common Eye heeft inmiddels veel onderzoekservaring op het gebied van samenwerking, ook 

ingeval van opdrachtgever vs. opdrachtnemer. 

De grondslag van het raadsbesluit voor de evaluatie van de DVO is dat de raad echt wil weten 

of de DVO goed werkt. 

Common Eye wil in het kader van het onderzoek ook mensen uit het bestuur van Woerden 

spreken, maar daarnaast ook burgers in Oudewater  meenemen in het onderzoek. 

Gekeken wordt vanuit verschillende perspectieven: 

- wat zijn de belangen 

- hoe groot is het vertrouwen 

- wat zijn de overlegorganen. 



Van de gesprekken zullen gespreksnotities worden gemaakt die de geïnterviewden 

ondertekenen, waarbij ruimte gelaten wordt tot wijziging. Ook achteraf wordt het ambtelijke 

apparaat de mogelijkheid geboden te reageren, en ook de bestuurders. 

 

Op de vraag hoe zij aankijken tegen samenwerking geeft mevrouw Klaster aan dat zij de 

vrijheid willen hebben na onderzoek te kunnen zeggen “het werkt goed”, “het werkt niet” of 

“het moet anders”. 

De commissie benadrukt dat het geen bevestigingsonderzoek mag worden, maar dat zij op 

zoek is naar een objectief onderzoek. 

Uit een goed advies moet duidelijk worden 

- waarom je wil samenwerken, het doel, de ambitie 

- wat je wil bereiken 

- waar je wil staan over bijv. 2 jaar  

Duidelijk zal moeten worden wat de pijnpunten zijn en wat goed gaat. 

 

De Raad wil het onderzoek vanuit het perspectief van Oudewater laten doen. Oudewater is 

klant van Woerden en wil weten of de gemeente Oudewater wel geleverd krijgt wat zij wil. 

Mogelijk moet de DVO worden aangepast. Mevrouw Klaster merkt op dat om een kans te 

hebben dat Woerden daarin meegaat, de evaluatie niet alleen vanuit Oudewaters perspectief 

bekeken moet worden. Common Eye wil dan ook met een holistische blik het onderzoek 

benaderen. 

 

Objectiviteit is een belangrijk criterium in het onderzoek. Hoe kan die gewaarborgd worden? 

De wezenlijke vraag echter is of de bestuurskracht in Oudewater nu beter is dan voor de 

samenwerking en als dat niet zo is komt dat dan door de raad of door het ambtelijke apparaat. 

Common Eye wil een neutrale speler zijn, geen partij in deze. 

 

Betrokkenheid van de burger bij het bestuur van de gemeente is belangrijk. Mevrouw Klaster 

geeft aan dat zij het dienstverleningsaspect in het onderzoek willen meenemen, waarbij 

getracht moet worden emoties van feiten te scheiden. Zij wil interviews met burgers door de 

commissieleden laten doen. 

 

Op de vraag van de commissie of zij ooit politiek actief zijn geweest, antwoorden zowel 

mevrouw Klaster als de heer Van Wendel de Joode dat zij noch in het verleden noch nu 

politiek actief zijn. 

 

Common Eye heeft een fixed price aangeboden., er komen geen extra kosten bij. 

Common Eye kan geen referenties leveren m.b.t. andere onderzoeken over samenwerking 

tussen gemeentes, dit zou hun eerste onderzoek in dit veld zijn. Wel hebben zij onderzoeken 

gedaan naar DVO’s, maar in een andere context. 

 

Op de vraag van mevrouw Klaster of tussen de raden van Oudewater en Woerden contacten 

bestaan, antwoordt de commissie dat er geen regulier overleg plaatsvindt, mogelijk wel 

incidenteel tussen individuele leden van fracties. 

De Colleges hebben overigens, conform de DVO, wel regelmatig overleg. 

 

De voorzitter van de commissie deelt hen tenslotte mede dat volgende week woensdag een 

besluit zal worden genomen welk bureau de opdracht gegund wordt. 

 

Conclusie 



De commissieleden zijn zeer tevreden over beide presentaties. De presentatie van Twijnstra 

Gudde was degelijk, steady en die van Common Eye vernieuwend.  

Afgesproken wordt de heer Broere verslag uit te brengen over deze avond. 

Op de bijeenkomst van volgende week woensdag zal op basis van een beslisboom de keuze 

bepaald worden voor welk bureau gekozen zal worden. 


